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Posudek vedoucího na diplomovou práci 
 

 

Název diplomové práce:  Postavení a činnost České advokátní komory 

 

Diplomant (autor):  Dmytro Krasovskij 

 

Vedoucí:   JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

 

Oponent:   JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 

 

 

I. 

 

K tématu (předmětu) práce: 

 

Autor se v rámci poměrně širokého a průřezového tématu zaměřil na stěžejní otázky činnosti 

České advokátní komory (ČAK), a to na právní povahu stavovských předpisů a rozsah 

odpovědnosti advokáta za kárná provinění. 

 

K systematice práce: 

 

Práce má necelých 62 stran. Je logicky strukturována. V kapitole 1 „Postavení ČAK – 

profesní samospráva“ autor vysvětluje vznik, vývoj a základní pojmy, instituty a principy 

profesní samosprávy advokátů na území českých zemí. V kapitole 2 „Organizace Komory“ se 

autor věnuje zvláště povaze a fungování Sněmu. V kapitole 3 „Činnost Komory“ rozebírá 

normotvornou, kárnou a personální pravomoc ČAK. V Závěru synteticky shrnuje hlavní 

poznatky své práce. 

 

K obsahu práce: 

 

Ke str. 18: Správně: „princip nepřímé demokracie“. 

 

K oddílu 2.1.: Autor zajímavě rozebírá současný negativní jev nízké účasti advokátů na 

Sněmu (15 %). Na základě toho nastoluje „otázku legitimity rozhodnutí, která sněm přijímá“ 

(str. 18). S odkazem na práci T. Beranové uvažuje o principu nepřímé demokracie a o 

dvoustupňovém modelu profesní samosprávy advokátů („celorepublikový sněm delegátů“) podle 

modelu, který se v současné době uplatňuje v České lékařské komoře a České notářské komoře. 

 

K oddílu 3.1.: V oddílu 3.1.1. zajímavý, obsahově precizní rozbor otázky, zda stavovské předpisy 

ČAK jsou právními předpisy, a tedy prameny práva, či nikoli. V této souvislosti autor vysvětluje, 

že nejde jen o akademickou otázku, ale o problém, který má závažné právní důsledky pro 

posouzení pravomoci (příslušnosti) soudů k přezkumu zákonnosti stavovských předpisů. Autor 

následně v oddílu 3.1.3. rozebírá, že díky nejasné dikci § 50 odst. 3 zákona o advokacii lze 

uvažovat o tom, že příslušným soudem je krajský správní soud, ale i o tom, že jím je Ústavní soud 

na základě čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR. Autor tyto úvahy uzavírá doporučením de lege 

ferenda na doplnění výslovné pravomoci správních soudů rozhodovat „o zrušení stavovského 

předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení“ do soudního řádu správního s tím, že věcně příslušné 

by byly krajské soudy. Toto doporučení má podle mě slabinu v tom, že koliduje s čl. 87 odst. 3 

písm. a) Ústavy ČR, tedy pokud přijmeme jako správným předpoklad, že stavovské předpisy jsou 

(jinými) právními předpisy ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR. Pak ale ústavní pořádek 
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ČR vyžaduje pravomoc Ústavního soudu, popřípadě na základě zákonné delegace pravomoc 

Nejvyššího správního soudu (NSS). 

 

Ke str. 49-51: Je otázka, zda pod „výkon advokacie“ lze ústavně konformně (v souladu s čl. 4 

odst. 1 Listiny) podřadit i „soukromý život advokáta“, jak dovodil NSS v rozsudku č. j. 5 As 

34/2003-47. Sdílím autorovy pochybnosti, které v tomto směru vyjádřil. Myslím ale, že by to 

chtělo hlouběji prozkoumat právní názor, který NSS vyjádřil v cit. rozsudku. Podle mého názoru 

vykazuje vady jednak v logice úvahy, jednak ve smyslu vybočení z rámce skutkové podstaty 

případu (případ totiž spočíval v tom, že advokát vypověděl plnou moc klientovi těsně před 

nařízením hlavního líčení, tzn. že šlo o případ, který se odehrál zcela zjevně mimo „soukromý 

život advokáta“). 

 

K formální stránce práce: 

 

Autor se vyjadřuje jasně, srozumitelně a stylisticky pěkně.  

 

K práci s prameny: 

 

Autor zpracoval dostatečný okruh podstatné literatury i judikatury. Citace jsou správné. 

 

Shrnuji: 

 

Práce splňuje všechny požadavky stanovené pro diplomové práce. Prosím autora, aby se při 

obhajobě pokusil odpovědět na mé otázky a připomínky výše. 

 

II. 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a - s výhradou průběhu obhajoby – ji předběžně 

navrhuji klasifikovat známkou „výborně“. 

 

 

V Praze dne 26.1.2020 

 

 

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

Katedra správního práva a správní vědy PF UK 


